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األسير يحتكر قبور صيدا
آمال خليل
الذين رد عدد منهم على هيئات املجتمع
امل��دن��ي ع�ب��ر ب�ع��ض م�ح�ط��ات التلفزيون
ب��ال �ق��ول« :ن �ح��ن ل�س�ن��ا زع ��ران ��ًا ،ب��ل نقوم
بالدفاع عنهم وحمايتهم!».
(األخبار)

مساء أول من أمس ،ارتفعت الدعوات
من املآذن في بلدات الزهراني وصيدا
ل�ل�م�ش��ارك��ة أم ��س ف��ي م��راس��م تشييع
شهداء لحزب الله في تفاحتا وعدلون
وعني بوسوار وصير الغربية سقطوا
ف��ي القصير .تلك ال��دع��وات ل��م تقترب
م��ن م��دي�ن��ة ص �ي��دا ال �ت��ي ان�ق�س�م��ت في
األشهر السابقة بني متضامن ومحتج
على مواكب الشهداء التي تمر بها في
طريقها إل��ى ال�ج�ن��وب .بعد منتصف
الليل وحتى فجر أمس ،بدأت الدعوات
إلى تشييع صالح أحمد الصباغ (19
عامًا) ،شهيد الحزب من أبناء املدينة
الذي سقط مع األربعة اآلخرين ،تتناقل
في نطاق ضيق ،إلى أن انتشر الخبر
ب �ح �ل��ول ال� �ص �ب ��اح .ق �ب��ل ذل � ��ك ،أب�ل�غ��ت
قيادة الحزب في صيدا عائلة الشهيد
ب �خ �ب��ر اس �ت �ش �ه��اد اب �ن �ه��ا وت�ن��اق�ش�ت��ا
ف ��ي م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع وم� �ك ��ان ال��دف��ن
ُ
واقترح دفنه في جبانة البوابة الفوقا
ال�ج�ع�ف��ري��ة ،ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ال�ح�س��اس�ي��ة
ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن ت�س�ب�ب�ه��ا ف ��ي امل��دي �ن��ة
املنقسمة على األزم ��ة ال�س��وري��ة .أصر
وال ��ده أح�م��د ال�ص�ب��اغ على أن تنطلق
الجنازة من منزله في منطقة الفيالت
ب��ات �ج��اه امل �ق �ب��رة اإلس�ل�ام �ي ��ة ال�س�ن�ي��ة
ف ��ي س� �ي ��روب .ان �ط �ل �ق��ت ال�ت�ح�ض�ي��رات
صباحًا على ه��ذا األس��اس الستقبال
موكب التشييع في املدينة .لكن الشيخ
أح �م��د األس �ي��ر وال �ج �م��اع��ة اإلس�لام�ي��ة
وأن �ص��اره �م��ا اس �ت �ب �ق��ا ال �ت �ح �ض �ي��رات
باستقبال آخر .عبر الرسائل الهاتفية
وال� ��وات � �س� ��اب وال �ف ��اي �س �ب ��وك ،ت� �ن ��ادوا
للتجمع أمام مقبرة سيروب وأفرغوا
ش��اح �ن��ة رم � ��ول س� ��دت ال �ط��ري��ق ن�ح��و
امل �ق �ب��رة ،وأق �ف �ل��وا ب��واب�ت�ه��ا الرئيسية
ب��ال �س�لاس��ل امل �ع��دن �ي��ة .ال �ت �ح��رك ال ��ذي
�ن ش�ب�ي��ح ح��زب
ح�م��ل ش �ع��ار «م �ن��ع دف � ّ
إي � ��ران ف ��ي م �ق �ب��رة ال �س ��ن ��ة» ،اس�ت��دع��ى
اتصاالت واسعة بني األجهزة األمنية
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح��زب �ي��ة.
امل � � � �س� � � ��ؤول ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ي ل� �ل� �ج� �م ��اع ��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة أل �ق��اه ع �ل��ى «ع��ات��ق امل ��زاج
الشعبي ال��ذي ت�ح��رك بعفوية ،وعلى
الحزب ال��ذي يجر البالد إل��ى الفتنة».
أما األسير ،فقد روج ملنع دفن الصباغ
كانتصار على ال�ح��زب «ال��ذي يحاول
ال�ه�ي�م�ن��ة ع �ل��ى ص �ي��دا وأه �ل �ه ��ا» .لكن
مفتي صيدا ومدير أوقافها (واملقبرة

ض �م �ن��ًا) ال�ش �ي��خ س�ل�ي��م س ��وس ��ان ،أك��د
ع��دم اع�ت��راض��ه على دف��ن ال�ص�ب��اغ في
س� �ي ��روب ،إال أن ��ه ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن لجم
املعترضني.
أج � ��واء ال �ت��وت��ر وال �ش��ائ �ع��ات امل�ت�ن�ق�ل��ة
عن اشتباكات وإط�لاق نار واستنفار
مسلح لكافة التنظيمات ف��ي املدينة،
دفع الحزب إلى تعديل مسار التشييع
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي.
اس�ت�ب��دل ال�ت��وق��ف ف��ي مجمع ال��زه��راء
ل �ل �ص�ل�اة ع �ل ��ى ال� �ج� �ث� �م ��ان ،ب��ال �ت��وج��ه
م�ب��اش��رة ن�ح��و م�ق�ب��رة ال�ب��واب��ة الفوقا
(وقف الطائفة الشيعية).
وب�س�ب��ب ض�ب��ط ال�ن�ف��س ال ��ذي م��ارس��ه
ح ��زب ال �ل��ه وح �ل �ف��اؤه ف��ي امل��دي �ن��ة ،لم
ي �ح��ظ ال �ش �ه �ي��د ال� �ص� �ي ��داوي ب �م��راس��م
ت�ش�ي�ي��ع ك ��ان ق ��د ج� ّ�ه��زه��ا ال �ح ��زب من
الفتات وص��ور وراي��ات وع��زف كشفي
وأكاليل زهر ...مسيرة قصيرة تقدمها
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق أس��ام��ة س �ع��د ،هتف

خاللها ال�ع�ش��رات م��ن أق ��ارب الصباغ
ورف��اق��ه وأص��دق��ائ��ه ف��ي س �م��اء صيدا
«أال إن ح � ��زب ال� �ل ��ه ه� ��م ال� �غ ��ال� �ب ��ون»
و«لبيك يا زينب» و«إنا على العهد يا
نصر ال�ل��ه» .ه��ذا الحشد افتقد أعمام
الشهيد املنتمني إل��ى ت�ي��ار املستقبل
أو ال �ج �م��اع��ة ،ال ��ذي ��ن ات� �خ ��ذوا م��وق�ف��ًا
سلبيًا ،ليس من مشاركته في معركة
القصير تحت لواء الحزب فحسب ،بل
من انتمائه إلى صفوفه في األس��اس.
ه��ؤالء كالكثيرين في صيدا تملكتهم
«م � �ش ��اع ��ر ال � �ص ��دم ��ة وامل � �ف � ��اج � ��أة م��ن
انخراط أحد الصيداويني في الحزب،
رغم كل ما قيل عن حزب الله في املدينة
ً
بعد أح��داث  7أي��ار  2008وص��وال إلى
ح�م�لات األس �ي��ر .ف�ك�ي��ف إذا م��ا ش��ارك
في القتال السوري إلى جانب النظام
ف��ي ظ��ل تصنيف امل��دي�ن��ة ك��واح��دة من
جبهات نصرة املعارضة؟» .والصباغ
نشأ في بيئة بعيدة عن الحزب ،فيما

«الدولة» تنتصر لسوسان
آمال خليل
عدل مفتي صيدا املكلف الشيخ أحمد نصار عن قراره بالتوجه أمس إلى
دار اإلفتاء ملمارسة مهماته بعد دخوله أول من أمسّ .رد سبب إحجامه
عن التوجه مجددًا إل��ى ال��دار ب��اإلج��راءات األمنية املكثفة التي اتخذت في
محيطه بإيعاز م��ن ت�ي��ار املستقبل والرئيسني سعد ال�ح��ري��ري ونجيب
ميقاتي وأحمد األسير ،مشيرًا إلى أنها تمثل تهديدًا شخصيًا له .وأعلن
أن��ه مستمر ف��ي ال�ت��زام مكتبه ال�خ��اص حتى االت�ف��اق على صيغة جديدة
م��ع مفتي ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ش�ي��خ محمد رش�ي��د ق�ب��ان��ي .م��ن ج�ه�ت��ه ،استمر
سوسان باملداومة في ال��دار؛ ألنه «يقوم بواجبه ضمن القانون والنظام».
ً
واستكماال إلعالن ميقاتي أول من أمس انحيازه إلى سوسان في معركة
إفتاء صيدا ضد قباني ،تسلم محافظ الجنوب بالوكالة نقوال أبو ضاهر
نسخة ع��ن تبليغ رسمي موجه م��ن رئ��اس��ة مجلس ال ��وزراء إل��ى وزي��ري
العدل والداخلية يتضمن كتاب املدير العام ملجلس ال��وزراء سهيل بوجي
وبيان ميقاتي األخير عن إفتاء صيدا ،اللذين يستندان إلى قرارات املجلس
الشرعي األعلى برئاسة عمر مسقاوي ،وينص على استمرار املفتيني في
مهماتهما حتى إجراء انتخابات جديدة .ولفت الكتاب إلى أن أي تكليف
آخ��ر ُي� َ�ع� ّ�د غير قانوني .م��ن هناَ ،
طلب التبليغ امل�ح��ال على املحافظ عبر
وزارة الداخلية ،تعميم الكتاب على األجهزة األمنية والعسكرية والقضائية
واملعنيني في الجنوب واتخاذ اإلجراءات الكفيلة «بمنع دخول أي عناصر
غريبة أو غير مسؤولة إلى دار إفتاء صيدا ومنع اي مظاهر مسلحة غير
شرعية فيه» .إشارة إلى أن القوة الضاربة في فرع املعلومات منعت نصار
أول من أمس من العودة إلى ال��دار بعد أن خرج ألداء الصالة في مسجد
مجاور .ثم تولى عناصر من قوى األم��ن الداخلي حراسة باب ال��دار بعد
انتهاء الدوام الرسمي للهدف ذاته.

وال ��ده ال ��ذي ك��ان يعلم ب��ان�ت�م��اء اب�ن��ه،
ي �ن��اص��ر ح��ال �ي��ًا آل ال� �ح ��ري ��ري .وي ��وم
اَ َم��س ،كانت فجيعة ال��وال��د مضاعفة.
ُ
فقد ابنهُ ،
وم ِنع من دفنه حيث يجب.
الوالد الذي وصف ابنه بالبطل ،هاله
ما قام به الشيخ أحمد األسير ،واصفًا
إياه بالعميل اإلسرائيلي.
وف� �ي� �م ��ا ي �ن �ت �ظ��ر ال � �ح� ��زب ال �ت �ع��وي��ض
ل �ش �ه �ي��ده ب �ت �ن �ظ �ي��م اح� �ت� �ف ��ال ت��أب�ي�ن��ي
ح��اش��د ع �ل��ى ش��رف��ه ن �ه��اي��ة األس �ب��وع
ال �ج��اري ف��ي مجمع ال��زه��راء ،ل��م يشف
غ�ل�ي��ل امل �ع �ت��رض�ين ح �ت��ى م �س��اء أم��س.
م�ج�م��وع��ة م��ن األس �ي��ري�ي�ن وال�ج�م��اع��ة
وج �م �ع �ي��ة االس �ت �ج��اب��ة ح ��اول ��وا ق�ط��ع
ال �ط��ري��ق امل ��ؤدي ��ة إل ��ى س��اح��ة ال �ن��داف
ف��ي الفيالت حيث يقع منزل الشهيد،
بمقابل مسجد اإلم��ام علي املحسوب
على الجماعة ،باإلطارات ومستوعبات
النفايات ،ف�ب��ادر الجيش إل��ى منعهم،
إال أن ��ه ت�ل�ق��ى أع �ي ��رة ن ��اري ��ة ل ��م ي�ح��دد
مصدرها ،فقام الجنود بإطالق النار
ف��ي ال� �ه ��واء ل�ت�ف��ري��ق ال �ج �م��وع ق �ب��ل أن
يعمل على فتح الطريق وفرض انتشار
عسكري مؤلل .وفيما كان املعترضون
ي��روج��ون ش��ائ�ع��ات (ت�ب�ين ك��ذب�ه��ا) عن
م�ح��اص��رة ال�ج�م��وع ف��ي مسجد اإلم��ام
ع �ل��ي ،ك ��ان إم��ام��ه م�ح�م��د زه� ��رة ي��دل��ي
بتصريحات مباشرة على الهواء إلى
وسائل اإلعالم .في حديثه لـ«األخبار»،
ب ��رر زه ��رة رف�ض�ه��م دف ��ن ال �ص �ب��اغ في
س �ي ��روب؛ ألن ��ه «ش� ��ارك ب�س�ق��وط دم��اء
ال�ش�ع��ب ال �س ��وري ف��ي ال�ق�ص�ي��ر .ل ��ذا ال
ي�ش��رف�ن��ا أن ي��دف��ن ف��ي م�ق�ب��رت�ن��ا حتى
ل��و ك ��ان م��ن أق ��رب امل �ق��رب�ي�ن» .وم �س� ً
�اء،
ات�خ��ذ األس�ي��ر إج ��راءات أمنية مشددة
ف��ي محيط مسجد ب�ل�ال ب��ن رب ��اح في
عبرا ،ونفذ عناصره استنفارًا مسلحًا
على املداخل املؤدية إل��ى املربع وعلى
أسطح املباني املحيطة ،بعد معلومات
وص �ل ��ت إل �ي ��ه ع ��ن اس �ت� �ه ��داف م��رت�ق��ب
ض��ده م��ن ال �ح��زب ان�ط�لاق��ًا م��ن الشقق
املجاورة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،اس�ت�ن�ك��ر ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
أسامة سعد التعدي على الجيش ومنع
دف ��ن أح ��د أب �ن��اء ص �ي��دا ف��ي م�ق�ب��رت�ه��ا،
ّ
مشيرًا إلى أن ما حدث «إمعان بتفجير
ال�ف�ت�ن��ة وف ��رض ت��وج��ه م�ع�ين للمدينة
ككل باإلرهاب» ،وانتقد سلوك محافظ
الجنوب واألجهزة األمنية الخاضعني
ل�ل�اب� �ت ��زاز وال �ت �ه ��وي ��ل ال� � ��ذي ي �م��ارس��ه
األسير.

ضائل» مسلحي طرابلس
وآكليها واألط �ف��ال املتغنني ب��ال��ذب��ح أن
ّ
الدموي الدائر
تعيد األعني إلى الصراع
هناك وما يتفرع عنه لبنانيًا .ففي نهاية
ك��ل أس �ب��وع أو م�ط�ل�ع��ه ،ي �ع��ود ال�ج�ن��ود
اللبنانيون املنتشرون في طرابلس إلى
قراهم بقصص ال تصدق ّ
عما يرونه في
أزق��ة تلك املدينة الصغيرة ويسمعونه.
سبق لبعض هؤالء أن خدم في أقاصي
الجنوب وت�لال البقاع البعيدة ،ولطاملا
ج �م �ع��وا أص��دق��اء ه��م ح��ول �ه��م ليمضوا
ال �ل �ي��ال��ي ف ��ي ق ��ص ال � ��رواي � ��ات امل �ش��وق��ة
ع��ن أش �ب��اح ح��زب ال�ل��ه وس�ح��رت��ه ال��ذي��ن
ي �م��ررون ص��واري�خ�ه��م ومدفعيتهم من
تحت الحاجز أو م��ن ف��وق��ه ،م��ن دون أن
ي�ش�ع��ر ال �ج �ن��دي ال ��واق ��ف ع�ل��ى ال�ح��اج��ز
ب�م�ض��اع�ف��ة ال �ن �س �م��ات ل�س��رع�ت�ه��ا ف��وق
رأسه أو اهتزاز األرض تحته .يقاومون
ق��وة بحجم إسرائيل من دون أن يراهم
أح��د أو يسمع أص��وات �ه��م .وح�ي�ن كانت
قوات اليونيفيل توعز إلى قيادة الجيش
ب��وج��وب م��داه�م��ة م�ن��زل خ�ل��ف الشريط
األزرق تشتبه بوجود سالح ثقيل فيه،
ك��ان امل��داه�م��ون ي�ف��اج��أون ببضع أبقار

حضرت ترعى بسحر ساحر في الكاراج
امل �ف �ت��رض امل �ح �ك��م اإلغ �ل ��اق .أم ��ا ال �ي��وم،
ف��ال��رواي��ات امل�س��ائ�ي��ة ت�ت�ن��اول ش�ب��اب��ًا ال
أحد يعلم م��اذا يريدون ومل��اذا يشهرون
ال� �س�ل�اح ف ��ي س � ��وق خ� �ض ��ار ط��راب �ل��س،
وغ�ي��ره م��ن األس� ��واق .ال يقاتلون فعليًا
أحدًا ،ورغم ذلك يحدثون جلبة وصخبًا
م��ا بعده صخب .الجنود ال��ذي��ن قاتلوا
ف��ي مخيم نهر ال�ب��ارد ي��روون لبلداتهم
أن بني حاملي السالح في الشوارع قلة
قليلة تحترف حروب العصابات ،لكنهم
يتصيدون بعضهم بعضًا بخبث ،على
غرار محاولتهم تصيد عدة عناصر في
الجيش اللبناني قبل ثالثة أي��ام ،أكثر
م �م��ا ي�ن�ج�ح��ون ف��ي ت �ص� ّ�ي��د خصومهم
امل�ف�ت��رض�ين ف��ي ج�ب��ل م�ح�س��ن .ي�ت��داخ��ل
ال�س�لاح ب��ال��دي��ن وال�ق�ي��م االجتماعية .ال
قوى أمن في طرابلس؛ تكمن قوة أمراء
األح �ي��اء ف��ي حلولهم محل ق��وى األم��ن.
«ال يحترمون أح�دًا» و«ال يقيمون ألحد
وزن ��ًا ،س��واء ك��ان مختارًا أو ًضابطًا أو
أمير تنظيم آخ��ر» .يمكن أزم��ة عاطفية
أن ت ��دف ��ع ب ��أح ��ده ��م إل � ��ى ف �ت ��ح م �ع��رك��ة

تحتاج املدينة يومني إلى إيقافها .وما
ال يقوله عناصر الجيش ،يقوله تجار
املدينة لزبائنهم عن مسلحني يتذكرون
َ
«مقتضيات الجهاد» حني يست ْحلون في
واجهة محل فستانًا إلح��دى زوجاتهم،
فيفرضون على ص��اح��ب امل�ح��ل التبرع
فيه للثورة ،أو عندما يفرغ خزان وقود
ال � �ـ«ب� ��ي أم» ال� �ح� �م ��راء ف �ي��دف �ع��ون مل�ل�ئ��ه
شعارات وترهيبًا.
ي�ص��دف أن ط��راب�ل��س ك�م��ا ال�ض��اح�ي��ة لم
ت �ع��ودا ب��ال�ب�ع��د ال ��ذي يتخيله ك�ث�ي��رون
عن أقضية جبل لبنان .نحو ستني في
امل �ئ��ة م��ن ش �ب��اب ع �ك��ار امل��دن �ي�ي�ن ،ت�ق��ول
أرق� � ��ام ب �ع��ض ال �ب �ل��دي��ات ،ي �ق �ط �ن��ون في
ب �ي��روت .ص�ع��د ه ��ؤالء إل��ى ب�ل��دات�ه��م في
نهاية األسبوع املاضي ولم يعودوا إلى
أع�م��ال�ه��م ف��ي م�ط�ل��ع ه ��ذا األس �ب ��وع ،ألن
مسلحني ق��رروا االنتصار في طرابلس
ل�ه��زي�م��ة إخ��وت �ه��م ف ��ي ال �ق �ص �ي��ر .ي ��روي
هؤالء حيثما وجدوا عن مشاعر ال يمكن
وصفها حني يقفز مسلح ال أحد يعلم من
أين أتى وماذا يريد ومن هي مرجعيته
في عرض الطريق ليقطعه ،أو ملجرد أن

يعود الجنود
اللبنانيون المنتشرون
في طرابلس إلى قراهم
تصدق
بقصص ال ّ

ي� ��روع امل ��اري ��ن ب��رص��اص كالشينكوفه
وي � �غ� ��ادر .ت��دف �ع �ه��م ق� ��وة غ��ري �ب��ة ،ي�ق��ول
ال �ج �ن��ود ال� �ع ��ائ ��دون م ��ن ط ��راب �ل ��س« ،ال
يهتمون إلطالقنا الرصاص في الهواء
ف��وق رؤوس�ه��م .ال يمكن الحديث معهم
وال التفاوض أو التفاهم».
ل �ي��س ف �ق��ط ف ��ي أح ��ادي ��ث امل��وظ �ف�ي�ن في
ال �ص��رح ال�ب�ط��ري��رك��ي وف��ي ال��ره�ب��ان�ي��ات
وأروق � � ��ة ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال� �ح ��ر ،س ��واء
ال�ح��زب�ي��ة أو ال�ن�ي��اب�ي��ة أو ال� ��وزاري� ��ة ،ما
ع��ادت ُت َ
سمع وجهتا نظر ،ول��و بصوت
خ��اف��ت ،ف��ي م��ا يخص األزم ��ة ال�س��وري��ة.

في أوساط الناشطني في حزبي القوات
اللبنانية والكتائب وماكينات النائبني
السابقني منصور ال�ب��ون وف��ري��د هيكل
الخازن وغيرهما بات يصعب ذلك أيضًا.
ما ع��اد الصراع في حسابات أي متابع
ج ��دي ل �ل �ت �ط��ورات ال �س��وري��ة ق��ائ �م��ًا بني
ث��ورة تحررية وحاكم ق��وي .تصلح تلك
القصة لفيلم سينمائي .أما الواقعيون،
ف �ي �ق��ارن��ون ب� �ه ��دوء ب�ي�ن ط ��رف ��ي ال �ن ��زاع
ل�ت�ح��دي��د م��ن ي�ف�ي��د ان �ت �ص��اره اس�ت�م��رار
حياتهم ب��اس�ت�ق��راره��ا ال�س��اب��ق للثورة
وحريتها وأمنها ومن يعيدهم ألف عام
إلى الوراء .وفي طرابلس املدينة املنكوبة
ب��امل �س �ل �ح�ين ،ي��رت �س��م ب �ب ��طء ش ��دي ��د ما
يتخيله كثيرون فيلمًا سينمائيًا يدأب
النظام السوري على إعادة تصويره في
درع��ا وح�م��اة وح�م��ص وغ�ي��ره��م :تلملم
امل��دي�ن��ة ن�ف�س�ه��ا ،تبحث ع��ن فعالياتها
وم�ج�ت�م�ع�ه��ا امل ��دن ��ي ،ت�ح�م��ل م��ا خبأته
من أرز وتقطف وروده��ا لتنثرهما على
عناصر الجيش ،مرددة أنها ال تحتضن
هؤالء وال تتعاطف معهم وتضيق بهم
وتلعن ساعة «ثورتهم».

